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  ميركل: تقوية جماعية لإلتحاد األوروبي

تريد ألمانيا إستغالل رئاستها للمجلس األوروبي لتعزيز درجة التضامن والتعاون  بين 

وقالت ميركل في بيانها الحكومي أمام البرلمان األلماني إن القارة أعضاء اإلتحاد األوروبي. 

األوروبية تمر اليوم في جيشان عميق سيغير التعايش المشترك تغييرا جذريا. وكمثال على 

ذلك ذكرت التحول المناخي والرقمنة. كما أن جائحة كورونا أظهرت مدى قابلية أوروبا 

هذه األزمة، إال إذا تعاون أعضاء اإلتحاد األوروبي  لإلصابة بجروح. وال يمكن التغلب على

معا. وفي هذا الصدد دافعت ميركل مرة أخرى عن تقييد الحريات الشخصية بصفة مؤقتة. 

 .وتتولى ألمانيا رئاسة مجلس اإلتحاد األوروبي في مطلع يوليو القادم لمدة ستة أشهر

  

 

  واجب ارتداء الكمامة: كااليتشي تدعو إلى فرض غرامة

دعت كااليتشي، وزيرة الصحة في والية برلين، التي تنتمي إلى الحزب اإلشتراكي 

الديمقراطي، إلى فرض غرامة مالية في حال عدم ارتداء كمامة واقية ألنها تلعب دورا بالغ 

األهمية في مكافحة وباء فيروس كورونا. وقالت إن برلين تمر في مرحلة تخفيف القيود، 

. وسيبحث مجلس الوزراء في برلين في األسبوع القادم، مسألة فرض ومن المهم التقيد بها

 .غرامات على من يخالف ذلك. وهناك آراء مختلفة حول هذه الموضوع بين الوزراء

  

 

 

 

 



 ارتفاع عدد الالجئين في العالم

إن عدد الالجئين آخذ باألزدياد على صعيد عالمي. وفي نهاية العام الماضي بلغ العدد نحو 

ون الجىء، وذلك بسبب الحروب والعنف والنزاعات أو الخوف من المالحقة. هذا ثمانين ملي

ما أعلنته منظمة األمم المتحدة. وقال غراندي، رئيس المفوضية العليا لشؤون الالجئين 

 التابعة لألمم المتحدة في جنيف، إن أزمة كورونا والفقر يقويان اللجوء إلى أوروبا

 

 

 إتهامات شديدة ضد ترامب

بولتون، مستشار األمن القومي األمريكي السابق، إتهامات شديدة ضد الرئيس ترامب يوجه 

في كتابه الجديد. وتقول بعض المقتطفات المنشورة سلفا إن ترامب طلب من الرئيس الصيني 

عدة مرات دعمه في اإلنتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم. كما أنه حث الرئيس الصيني 

منتجات زراعية أمريكية. وتحاول الحكومة األمريكية في الوقت مرات عديدة على شراء 

الحالي منع صدور هذا الكتاب بوسائل قانونية. وتم فصل بولتون من عمله في سبتمبر 

 الماضي، بعد أن كان يعتبر من أوثق المقربين من الرئيس األمريكي

 

 

 البرلمان األلماني: قانون ضد اليمين

وم قانونا ضد التطرف اليميني وجرائم الكراهية. وتنص مشاريع يصدر البرلمان األلماني الي

هذا القانون المقدمة من الحزبين المسيحيين، والحزب اإلشتراكي الديمقراطي، على ضرورة 

تسجيل ما تنشره وسائل التواصل اإلجتماعي من دعايات نازية وتحريض شعبوي أو تهديد 

لسابق كانت فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام ملزمة بالقتل، لدى مكتب الجنايات اإلتحادي. وفي ا

فقط بشطب هذه النصوص. ويعود سبب إصدار هذا القانون إلى اغتيال لوبكه، رئيس مقاطعة 

 .كاسل، واإلعتداء على الكنيس في مدينة هاله

  

 

 

 

 



 إنتشار واسع لوباء كورونا في معمل للحوم

يع المدارس تم وضع حوالي سبعة آالف شخص تحت الحجر الصحي، وإغالق جم

وروضات األطفال في مقاطعة غوترزلوه، إثر انتشار واسع لوباء كورونا في معمل للحوم 

حيث ثبتت إصابة أكثر من ستمائة وخمسين عامال بوباء كورونا. وتم توقيف العمل في 

 المعمل. وتراجعت منتجات اللحوم في السوق األلمانية بنسبة عشرين في المئة

 

 

نويةإغالق مدرسة كانت الثا   

تم إغالق مدرسة كانت الثانوية في حي شبانداو في برلين بسبب اكتشاف إصابات بوباء 

كورونا. وقامت الدائرة الصحية بتبليغ األشخاص الذين تم التواصل معهم. وإلى جانب 

     .مجموعات التالميذ، يجب على عشرين معلما اإللتزام بالحجر الصحي

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio 

and at 6 pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz 

(rbb)                            


